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INFORME DE LA COORDINACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE 
SECUNDÀRIA IES L’ASSUMPCIÓ D’ELX (CURS 2002-2003) 

 
 

Durant el present curs escolar ha continuat desenvolupant-se el projecte de 
Biblioteca de Secundària del nostre institut i els resultats del treball realitzat 
queden desglossats a continuació: 
 

 S’han catalogat més de set-cents llibres. 
 S’han rebut donacions econòmiques de les empreses i entitats bancàries 

següents: Hijos de Óscar Botella Sempere S.L. (1000 €); Morata Logística 
y Transporte (300 €); Pig Leader (600 €); CAM (1504 €); La Caixa (600 
€). 

 S’ha rebut igualment donació econòmica de l’APA del centre (900 €). 
 Fruit de les donacions s’han comprat més de cinc-cents llibres de diverses 

editorials. 
 S’han aconseguit set diccionaris de castellà per aula per a les biblioteques 

de 1r i 2n d’ESO, els quals procedeixen del col·legi El Palmeral i 
pertanyien a les antigues aules de cinqué i sisé d’aquest centre. 

 S’han comprat tres diccionaris de valencià per aula per a les biblioteques 
de 1r i 2n d’ESO. 

 S’han enviat cartes d’agraïment a les empreses i entitats bancàries 
implicades en el projecte de la Biblioteca. (Veure Document nº 1) 

 Durant la primera quinzena del mes de setembre de 2002, el coordinador 
de la Biblioteca va mantindre diverses reunions amb Iván Adrián 
Martínez Ricarte, alumne de la Facultat de Biblioteconomia de Múrcia, 
destinades a l’elaboració d’un pla de treball per tal que aquest alumne 
poguera fer pràctiques gratuïtes al nostre centre durant dos quatrimestres 
del curs. La sol·licitud corresponent al conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Múrcia fou tramesa al Director Territorial de la Conselleria 
de Cultura i Educació amb data de 17 de setembre de 2002, però encara 
no se n’ha rebut resposta. (Veure Document nº 2) 

 S’ha elaborat un guia per a l’ús de la Biblioteca destinada als alumnes. 
(Veure Document nº 3) 
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 S’ha elaborat també una guia per als professors de guàrdia de Biblioteca i 
per als professors del claustre en general. (Veure Document nº 4) 

 S’ha elaborat un cartell anunciador de l’inici de préstec de llibres al 
Centre. (Veure Document nº 5) 

 S’han elaborat comunicats referents a la Biblioteca destinats als 
professors. (Veure Document nº 6) 

 El coordinador del projecte de la Biblioteca d’aquest centre ha participat 
en el curs titulat Llegir en l’ESO: Què, com i per què? organitzat per 
l’Assessoria de Llengües del Cefire de Torrent amb la conferència De la 
pràctica de la Biblioteca d’aula a Diversificació Curricular a un nou 
concepte de la Biblioteca Escolar. S’adjunten fotocòpies de les 
transparències usades així com el programa del curs. (Veure Document nº 
7) 

 El coordinador ha elaborat igualment una proposta electoral de foment de 
la lectura i de les Biblioteque Escolars adreçada al secretari del PSPV-
PSOE d’Elx. El nostre projecte ha estat també lliurat als partits 
d’Esquerra Unida i PP. (Veure Document nº 8) 

 S’han tramés cartes d’agraïment a les Regidories de Cultura i Educació 
d’Elx per l’expositor de llibres que ens ha instal·lat l’Ajuntament. (Veure 
Document nº 9) 

 S’ha donat a conéixer la naturalesa del nostre projecte als mitjans de 
comunicació: La Verdad, 30 d’abril 2003; Información, 30 de maig 2003. 
(Veure Document nº 10) 

 S’ha instal·lat Internet a la biblioteca i de cara al curs pròxim tindrem 
quatre ordinadors en funcionament a disposició dels alumnes. 

 S’ha elaborat un escrit destinat a les empreses i entitats bancàries 
implicades en el nostre projecte per donar-los a conéixer el seu ressò als 
mitjans de comunicació. (Veure Document nº 11) 

 
Per concloure voldríem expressar que el major motiu d’encoratjament per 

continuar aquest projecte no és altre que la favorable respota que hem observat 
en l’ús que els nostres alumnes fan de la seua Biblioteca del Centre. Estem 
convençuts que un bon funcionament de la Biblioteca Escolar així com les 
Biblioteques d’Aula és un dels camins més adequats per millorar la qualitat de 
l’ensenyament. 

 
 
 

 
Signat.: Josep Maria Asencio Verdú 

 


